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n’au consciința de rassă; aceasta ’i espune a fi valachisațl. 
Găutândă căușele acestui fenomenă, pe care îlă deplânge 
tălă suflarea maghiară, patriotulă ungură ia esemplulă 
unui sată în care în timpă de 29 ani din 130 familii 
maghiare, de abia mai esistă acum 10, er cele 120 s'au 
valachisată. Cum se esplică faplulă acesta ? Iată ce (jiee 
Kossuth:

»Moștenitorii a 120 familii din 130, s’au căsătorită 
cu fetele valache. Și femeea valachă, e forte naturală, 
că viața casnică în 120 de case a prefăcut’o în viață 
valachă; românesce și-a adormită capilașulă, cu cuvinte 
române l’a desmerdată și cu cuvinte române a scosă din 
gura copilului primele gungunirl ale lui; și din copilulă 
mamei valache se ințelege că s’a făcută Valach.»

Inseinnatulă patriotă după ce arată că numai în 
comitatulă Hunedorei să află peste 15,000 de valachisațl 
încheie, cu mijlocele întrebuințate de Szath-
mary și asociațiunea din Deva, nu se va putea scăpa 
maghiarismulă periclitată de valachisare și cu atâtă mai 
puțină va putea remaghiarisa comunele deja vala- 
chisate.

Nu scimă pănă la ce punctă aserțiunile patriotului 
maghiară voră fi întemeiate; nu scimă pănă la ce punctă 
națiunea maghiară este amenințată de romanisare. Seim 
însă positivă, că în multe localități din Ungaria sumă de 
Români și-au uitată limba; că ei spună, cui îi întreabă, 
că suntă Români, creștini ortodocși, însă tOte acestea pe 
unguresce. Mai scimă că cu totulă din alte cause popu- 
lațiunea ungară decresce; că Românii din Transilvania, 
Bănată și Maramureșă se inmulțescă mai multă de câtă 
Ungurii; că Maghiarii suntă, în totă anulă, trecuțl în spo
rire de celelalte naționalități; în fine că populațiunea 
bășninașă, adică cea română, cresce pe ană ce (rece, cu 
tote amărăciunele, cu tăte asupririle ce i se facă.

Se pare că Provedința în tainicile sale combinări 
nu răspunde așteptăriloră maghiare după, care fâtă su
flarea românescă ar trebui stinsă de pe fața pământului. 
Se pare că dâcă nu este dreptate pe pământă, este în 
ceră, și că celă a totă Puternică nu șl-a luată mâna 
d’asupra neamului românescă, vechiulă stăpânitoră ală 
pământului, prigonită ?i amărâtă de năvălitorii de totă 
soiulă. Bună este Dumnezeu, și noi nici odată n’amă 
perdută speranța, că, cei care au colonisată Dacia voră 
fi pănă în atătă de slabi în câtă să cedeze pe tătă linia 
falniciloră și mândroșiloră, cari le-au răpită pământulă.

Se păte ca stăruința lui Kossuth să aibă de țintă 
de a redeștepta furia maghiară contra românismului, de 
a’i împinge la maghiarisarea forțată. Zădarnică silință 
Cu schimbarea de nume pe bani, cu persecuțiunl ne
pomenite, cu urmărirea de a ucide totă ce este româ
nescă, nu voră reuși vecinii să stârpâscă vigurOsa rassă, 
care dela 105 este stăpâna pământului.

Lucru demnă de observată! Kossuth se năpustesce 
asupra Româniloră, asupra femeiloră române, nici o vorbă 
despre Sârbi, Sași, și alte neamuri care trăiescă dincolo 
de CarpațI. Românii și âr Românii; ei trebue estermi- 
națl, căci ei valachisâză pe urmașii lui A Lila! Pasiune, 
ură, învrăjbire, tâte mijlâce nenorocite și nedemne de 
timpulă de astăzi!

Ori cum ar fi, ne-a bucurată și ne bucură faptulă, 
că Românii de dincolo nu numai nu se lasă a fi între- 
cuțl în sporire de alții, dăr ei iau loculă altora.

De aci încolo D. P. S. Aureliană arată 
mișcarea poporațiunii în România. Poporațiunea 
română cresce și în România, dâr în capitală și 
în orașe streinii se sporescă în proporțiune prâ 
mare față cu Românii. Causa principală, după 
cum 4’ce d. D-r. Felix, este probabilă aceea, că 
în lupta pentru esistență, streinii au dobândită, 
avantage asupra Româniloru, ceea ce face că 
Românii se căsâtorescă în numără mai mică, și 
după căsătoriă mulțl recurgă la restricțiunea vo
luntară a procreațiunei, cei săraci mai de rareori, 
decâtă cei avuțl. D. P. S. Aureliană cere ca 
fără amânare să se numâscă o comisiune de an
chetă oficială, care să studieze acâstă gravă ces- 
tiune.

Brașovti 29 Martie 1886.
Afacerile orientale se încurcă pe (Ji ce merge 

mai mul tu. Acjl au ajunau într’unii stadiu în- 
câtti t.6tă presa europSnă discută cestiunea ocu
pării Bulgariei de cătră trupele rusesci.

Se ’nțelege că 4’arele rusesci suntă acelea, 
cari au lansată mai ântăi cestiunea ocupațiunei. 
Opiniunea publică rusâscă încâtti este representată 
de organele de publicitate s’a pronunțată una
nimă pentru ocuparea Bulgariei de cătră trupele 
rusesci. Chiar acele (jiare ce stau în legătură 
de aprdpe cu curtea și cu guvernulă rusescă, 
cum este „Gazeta de Moscva“ a lui Katkow, 
„Grașdaninu și „Gazeta de Petersburg" ceră 
ocupațiunea.

„Moskovskija Viedomosti,“ critică în mo
dulă celu mai aspru politica orientală a Austro- 
Ungariei numindu-o aventuridsă și fără, capă, căci 
a venită în conflictă cu Rusia, care este rivalulă 
ei în peninsula balcanică. Katkov cjice, că mo- 
narchiei austro-ungare îi suntă legate mânile 
atâtă în cestiunile interne câtă și în cele esterne. 
Monarchia vede acum acestă neajunsă și de aceea 
voesce mai bine să prepare drumulă pentru o 
înțelegere cu Rusia. Ministeriulă Taaffe pare a 
înclina cătră aceia, cari suntă fideli vechiloră 
tradițiunl ale dinastiei habsburgice.

împrejurarea, că în Belgradă a căzută com
binația RisticI și a venită drășl Garașanină la 
putere a făcută asemenea rea impresiune în Pe- 
tersburgă, și una din foile de acolo se plânge 
asupra diplomației rusesci regretândă, că Khe- 
venhullei’ nu este diplomată rusescă.

In 5 Aprilie a. c. ^conferința din Constan- 
tinopolă a cedată pretensiuniloră Rusiei și a pri
mită convențiunea turco-bulgară așa precum a 
fostă modificată de puteri. In conferință a fostă 
dâr Rusia stăpâna situațiunei și se vede, că ea 
voesce acuma sub pretextulă, că apără tractatulu 
de Berlină și că lucră în înțelegere cu puterile, 
să inaugureze multă dorita ocupare a Bulgariei.

De mare însămnătate este în aceste împre
jurări viitdrea atitudine a prințului Alecsandru. 
Dâcă va primi decisiunea conferenței, atunci is- 
bucnirea crisei se mai p6te amâna. E mare în
trebare însă dăcă prințulă Bulgariei primindă 
postulă de guvernoră numai pe cinci ani, cum 
vreau puterile, nu va veni în conflictă cu popo- 
rațiunea rumeliotă. O revoluțiune în Rumelia 
ar fi cea mai bună ocasiune pentru Rusia de-a. 
interveni cu trupele sale.

E generală părerea, că dăcă prințulă Alec
sandru va refusa d’a se supune decisiunei con
ferenței, situațiunea va deveni fdrte fatală. In- 
tervențiunea Rusiei nu s’ar mai pută împedeca 
și deărece nu se pote crede, că Rusia va primi 
ună mandată europenă ar urma să forțeze ocu
pațiunea ceea ce ar produce cea mai mare con- 
fusiune.

Conferența dela Constantinopolă s’a adre
sată cu sfaturile ei nu numai la prințulă Alec
sandru, ci și la regele Greciei, ca să se astâm
pere. Câtă de multă respectă au Grecii de sfa
turile puteriloră dovedesce telegrama cea mai 
nouă, ce o primimă dela Atena, în care ni se 
spune, că camera grăcă cere unanimă răs- 
boiulă cu Turcii.

Dâcă și prințulă Bulgariei va răspunde ast- 
felă la dorința puteriloră atunci crisa orientală 
nu se va mai pută amâna.

Valachisarea în Ardealtî.
D-lă P. S. Aureliană scrie în revista sa, 

cu privire la scrisorile lui Kossuth despre vala- 
hisare, următărele:

Patriotulă maghiară Ludovică Kossuth într’o scri- 
săre publică, adresată amicului Otto german se plânge 
amară, că într’o parte a Ungariei locuitorii maghiari

E jum6tate poporațiunea Ungariei 
trădătdre ?

Cu ocasiunea desbaterii generale asupra proiectului 
de lege comunală, deputatulă Horvath Gyula, luândtt 
în mameiucâsca’i apărare proiectulă guvernului, 4's® 
între altele:

Numirile (funcționarilor^ comunali) țină de lipsă, 
pe basa esperiențeloră făcute în viața practică. Suntă 
6rte multe sate în Ungaria de sudă, in comitatele din 
Ardeală, în Ungaria de nordă, unde între factorii juris- 
dicțiunei totdâuna se potă găsi elemente patriotice, suntu 
înse ținuturi de mituri cuadrate, unde, din punctulu de 
vedere atu patriotismului, durere, nu esistă nici o unică 
comună în care ne-amu pută încrede. (Mișcare.)

In vremile vechi, când viâța comunală n’ajunsese 
încă la acea autonomiă comunală, la care ajunse prin 
egea actuală, în acele vremuri era cu neputință ca ju- 
risdicțiunea să nu fi descoperită câtuși de puțină agita 
iunile, ce se făcâu prin sate, fiă ele câtă de ascunse. 

N’ațI aucjită, n’ațl cetită în timpurile din urmă, în cei 
din urmă doi ani, că în unele sate luni întregi se des
fășurau luptele contra statului prin biserici, prin scoli, 
prin casa comunală, și nici comitatulă, nici guvernulă 
centrală n’au avută atâta putere ca întrândă în acele 
cuiburi se curme agitațiunile antipatriotice. (Strigăte în 
stânga estremă: Neghiobiă 1) Aceste suntă fapte întâm
plate în vieță. Și ce dorescă contra acestoră agitațiuni? 
Dorescă denumirea notariloră cercuali, din punctulă de 
vedere ală interesului statului și ală comuneloră. Pro
iectulă îlă primescă, ca basă a desbaterii speciale. 
(Aprobări în drepta.)

Ludovică Mocsăry îșl esprimă bucuria, că Bela 
Gronwald s’a declarată cu atâta căldură contra incarna- 
țiunei centraliste, ce apare din proiectulă de față, deși 
a susținută cu totulă altceva în acâstă cestiune cu oca
siunea desbaterii generale asupra legii municipale. Mai 
departe declară, că se alătură la cele (fise de Juslh, re- 
cunoscândă, că prin acestă proiectă de lege se vâdesce 
tendința biurocratică a guvernului, care n’are altă scopă, 
decâtă ca puterea și dominațiunea guvernului sâ se mai 
estindă. (E adevărată 1 Așa el în stânga estremă.)

Ce se atinge de îmbunătățirile, ce le-ar face juris- 
dicțiunea în comune, despre acâsta în proiectulă de față 
nu este prea multă vorbă. Acestă proiectă nu va vin
deca relele, ce esistă în faptă în administrația comunală; 
causa administrației destrăbălate și idiote a comuneloră 
mari și mici este, că ele, mai alesă cele mici, suntă 
avisate la sine însă-le. (E adevărată! Așa este! în 
stânga estremă). Solgăbirăulă, care ar fi chiemată să 
îngrijâscă de afacerile comuneloră și să esercite asupra 
loră o controlă și supraveghiare consciențiosă, elă nici 
că cercetâză comunele cele mici, așa că ele suntă ocâr- 
muite numai de notarii loră, despre cari scimă, că în 
multe cașuri nu ne prea putemă încrede în ei. (E ade
vărată ! Așa este! în stânga estremă). Solgăbirăii în- 
tr’atâta suntă ocupați cu.lucrări netrebnice de cancelariăj 
încâtă nu le rămâne timpă îndestuiită pentru suprave- 
ghiarea comuneloră mici.

Causa neajunsuriloră și lipseloră este mai departe, 
că nu se prea ia în considerare marea diferință între co
mune mici și orașe municipale. (E adevărată I Așa este 1 
in stânga estremă). Ce privesce comunele mici — și în 
astă privință împărtășesc^ vederile'depulatului Grănwald, 
că adecă fiindă desvoltarea loră într’ună gradă inferioră, 
multă vreme le va mai trebui, ca să fiă înzestrate cu o 
autonomiă mai mare în interesulă loră propriu — au
tonomia loră se p6te restrînge, dâr nu potă pricepe penj 
tru ce trebue să restrîngemă autonomia orașeloră mai 
mari, pentru ce să împedecămă desvoltarea loră ? (Apro
bări în stânga estremă).

înainte de ce așă sfârși, să facă câteva observări 
la cele cjise de cătră deputatulă Horvâth (S’aucjimă 1) 
Onoratulă deputată a declarată], că elă este îndestuiită 
cu proectulă de lege de față și doresce, ca să se mai 
mărâscă hotarăle influinței guvernului că elă
este gata totdâuna a jertfi libertatea individuală, dreptu
rile individuale, pentru interesulă statului și totdeodată 
s'a esprimată, că nu se află nici ună deputată în acâstă 
casă, fiă elă de orice partidă, care n’ar fi gata a jertfi 
drepturile sale individuale pentru interesulă statului. îmi 
permită a observa onoratului meu condeputafă, că din 
parte-mi nici nu concedă a presupune casulă, ca în inte
resulă statului să-mi jertfescă libertatea individuală și 
cetâțănâscă; eu (jică, că suntemă mulțl în acestă casă, 
cari declarămă, că sub nici ună preteestă nu-i ertată să 
se confisce libertatea nouă, celățenilorțj, cari credemă că 
statulă are base solide, de care se alipescă toți cetățe
nii, cu totă căldura inimei loră, ea de o patriă a liber
tății. (Aprobări în stânga estremă.) A mai (jisă ună 
lucru on. deputată, pe care nu-lă potă lăsa fără ob
servare.

Când șl-a esprimată vederile, că ar fi de dorită ca 
în comunele mari și mici și primarii să se numâscă, a
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junge la acâsta, ar trebui să trâcă cu oștirile sale prin 
teritorială română. România pâte permite acâsta de 
bună voiă sâu pâte fi constrînsă. Pentru prima alter
nativă, prin care țâra ar deveni basa și pâte întru câtva 
teatrulu răsboiului, e puțină probabilitate — afară nu
mai dâră decă Rusa ar pune în perspectivă o compen
sația suficientă teritorială, negresită o bucată de România 
irredentă. Insă In urma experiențelor^ ce a făcută cu 
Basarabia la 1878, când așa (jicândă a «cosă castanele 
din focă, România nu se va mulțămi cu acea perspec
tivă ; ea ar cere de mai nainte compensația, ceea ce 
însemnâză mai ântăiu ună răsboiu cu noi. Dâr prin 
acâsta ajungemă în depărtări politico strategice de ale 
lui Siria și deci ne grăbimă a vorbi de a doua al
ternativă.

Acâsta, adică forțarea trecerii trupeloră rusesc!, ar 
provoca imediată o alianță strînsă între România și Bul 
garia și invasiunii ruse, care și așa s’ar întreprinde în 
împrejurările cele mai grele, i s’ar opune o armată coa- 
lișată de celă puțină 160,000 âmeni, care cu ajutoruiă 
cetățiloră încă existente ar putâ manevra cu multă 
avantajă ă cheval la Dunăre fără a mai lua în sâmă, 
că tealrulă de răsboiu celă mărginită și lipsită de co- 
munieațiuni cu greu ar permite Rușiloră să pue în ac
țiune forțe militare mai considerabile. Rusia ar mai 
trebui să se aștepte a avâ hi fața sa, nu ca ia 1853, 
pe ună Omer-pașa sâu o direcțiune militară turcâscă, ca 
cea din 1878, ci cu tolulă pe alțî generali.

In asemeni condițiuni Rusia e silită a întrebuința 
calea maritimă. Pote încerca să-și debarce trupele la 
Vama, în Burgas sâu într’altă punctă. Dâr aceste puncte 
suntă indicate așa de lămurită prin configurațiunea mării 
și a litoralului și prin postulate ' strategice din țâră, în
câtă Bulgariloră le-ară fi ușoră să le apere cu forțe 
mai mici contra primeloră trupe de debarcare, pănă ce 
armata principală, adunată la ună punctă potrivită în 
dosă, va putâ veni acolo, unde vrea să debarce și pu
terea principală dușmană. Infr’ună altă articolă am 
discutată condițiunile, cu care se potă face cu succesă 
debarcările ; deci ne abținemă de a mai vorbi de tâte 
greutăți e și primejdiile, ce le întâmpină o asemenea în
treprindere basală pe mare și flotă, ori câtă de bine ar 
li combinată și pregătită. In resurnată: Bulgaria gă- 
sesce în posiția’i geografică ună scuti! extra-ordinară 
contra unui atacă directă rus.esră.

Dâr și situația politică promite Bulgariei sorți fa
vorabili. Facemă abstracția aicî de Anglia, care va 
avea să probeze câtă îi prețuesce amiciția pentru Bul
garia sub regimulă Gladstone. Câtă privesce Insă pe 
Turcia, ea a arătată atâta iubire de pace ă tout prix, 
față cu revoluția bulgaro-rumeliotă, nu numai la înce
pută, ci țși de atunci pănă acum, încâtă se pâte con
chide, că ea speră să se înțelâgă mai lesne cu 'Bulgarii 
și cu influința englesă dela spatele Io.0, decâtă cu poli
tica rusă. Deci se pâte admite, că într’ună eventuală 
conflictă răsboinică ală Bulgariei cu Rusia, Turcia nu 
va porni contra Bulgariei, ci va rămâne pasivă, de nu 
nnevoitâre. Pârta ar fi determinată la o asemenea 
purtare în prima liniă prin atitudinea amenințătâre a 
Greciei, ale cărei provocări continue provină mai multă 
din speranța în niscai complicațiunî seriâse, unde for- 
ele militare turcesc!, ar fi implicate și ocupate. Așa 

dâr Bulgaria n’are de ce să se târnă de Turcia, căci 
acâsta ar avâ trebuință de grosulă armatei sale contra 
Greciei și după cum se pare, deja astăcjl îndâmnă tri
burile albanese să fiă gala, spre a pune stavilă poftei 
de acțiune a Muntenegreniloră.

<Jisă că suntă ținuturi întinse de milurî cuadrate în 
acâstă patriă, unde în privința patriotismului nu se pofti 
găsi âmenî de încredere. Eu înărturisescti că nu pri
cepi! și așă fi doritU, ea multă onoratulă președinte alo 
acestei case, să fi chemată la ordine pe deputatulu 
Horvâth pentru acâstă declarația, pentru că a elice des
pre jumătatea locuitorilor^ țerei, — credă că n’o fi în- 
țelesă pe alții decâtă pe concetățenii noștri nemaghiari 
— că între ei nu se pâte găsi unu individă de încredere 
în privința patriotismului, așader că jumetatea locuitori- 
loru țSrii suntu trădători de patria, ceru scuse, n’ar fi 
ertatu a face în parlamentă, fără a fi pedepsită, o ast- 
felă de declarațiune. (Sgomotă în drâpta, aprobări în 
stânga.)

Președintele: Dâcă d-lă Horvâth ar fi disă aceea, 
ce-i impută d-lă Mocsâry, n’așă fi așteptată, să mă facă 
cineva atentă la acesta. Dâr d-lă Horvâth n’a cjisă aceea 
ce a esplicată d-lă Mocsâry din vorbele lui, ci a (jisă că 
suntă anumite cercuri mari, pe cari le-a înșirată, unde 
pe o întindere de milurî cuadrate nu se potă găsi ele 
mente în cari ne-amă pute încrede (Strigate în drâpta: 
Organe!); acâsta însă nu însemnă, că dela Pojună pănă 
la CarpațI în fotă loculă, ci numai în unele puncte. (Stri
găte în stânga estremă: Nici aceste nu se subscriu !) Nu 
voiescă a (Jice, că aprobă și acesta, pentru că nu suntă 
chemată a da espresiune vederiloră mele aicî. (Aprobări 
în drâpta.) N’am aflată însă de bine a chemâ la ordine 
pe d-lă Horvâth, când a vorbită de unele puncte, cu a- 
tâtă mai puțină, pentru că n’am voită a da însemnătate 
așa mare acelei espresiunl cum a făcut’o acum d-lă Mo 
csâry. (Aprobări vii).

Ludovicii Mocsâry: Eu nu le-am cetită însemnă
rile stenografice, așa am înțelesă însă, că a disă d-lă 
deputată, că suntă în țâră ținuturi întinse, de milurî cua
drate, unde în privința patriotismului nu se potă găsi 
elemente, în cari ne-amă pute încrede. (O voce din stânga 
estremă: Adevără a (jisă!) De altmintrelea imî permită 
a întreba, că 6re este politică corectă, ca să mârgă în 
lumea întrâgă astfelă de declarări, pentru că astfelă de 
lucruri străbată departe în străinătate, peste hotarele 
țării? (Aprobări în stânga estremă.) Voesce 6re se facă 
pe lumea din afară să cră^ă, că Ungaria se află în așa 
deplorabilă stare, încâtă jumătate din locuitorii acestei 
țări suntă răi patrioți, (Aprobări în stânga estremă), că 
între noi în privința patriotismului nu se potă găsi omeni 
de încredere, prin urmare o parte a locuitoriloră țării 
se află in răsboiu cu ceealaltă parte, fiindă fără’ndoială 
locuitorii țării avisatî între ei la o luptă pe mârfe și pe 
vieță? (Aprobări vii în stânga estremă.) Și nu s’a gân
dită d-lă Horvâth, sprijinulă fidelă alo regimului actuală, 
ală guvernului de acum și ală politicei dominante de a- 
cum, că nu pâte să fiă condamnată o politică dominantă 
mai aspru, decâtă decă dicemă, că în urma acestei po
litice jumătate din locuitorii țării suntu atâtă de înverșu
nați, că între ei nu se pâte găsi simțulă patriotică? A- 
ceste am voită să le observă la vorbele onoratului meu 
condeputată. Declară, că primescă moțiunea d-Iui depu
tată Iuliu Justh. (Aprobări în stânga estremă).

Ocuparea Bulgariei și Rușii.
După ce vorbesce de eventualitatea ocu

pării Bulgariei cu trupe rusesc! „Pester Lloyd“ 
scrie:

Ne aducemă aminte, că România, cu t6te dreptele 
sale obiecțiuni, a fostă silită prin tractatulă de Berlină 
să cedeze Rusiei acea parte a Basarabiei, pe care Ru
sia o dase îndărătă României după răsboiulă Crimeei și în 
urma păcii din Paris. Prin acâsta Rusia a ajunsă ârăși 
în deplină posesiune a întregei granițe de josă a Pru
tului și a brațului Kiliei, așa că astădi stă ârăși imediată 
la Dunăre. Dreptă despăgubire România căpătă Delta 
Dunării și Dobrogea pănă la o liniă, ce plâcă la răsărită 
de Silistria și la sudulă Mangaliei ajunge la Marea 
Neagră. De aci resultă, că Rusia, deși stă la hrațulă 
dela Kilia ală Dunării, totuși prin Dobrogea română e 
absolută despărțită teritorială de Bulgaria și spre a a-

SOIRILE PILEI.
Sub titlulă de «Derâk olâh tanitâ* (învățătoră va- 

lachă bravă) „Ellenzâk“ scrie urmăldrele: „Gavrilă 
Sturz a,“ învățătoră gr. cat. din Ș a r d u I ă u n g u r e s că 
de multă propune cu ună zelă neobosită limba maghiară 
eleviloră săi, cari între ei vorbescă totă unguresce. Acum 
direcțiunea „KulturegyleU-ului din Clușiu fu încunoscin- 
țată despre acestă faptă îmbucurăforă și a atrasă aten
țiunea inspectorului școlară din Aradă, Vâradi, asupra 
acestui bravă învățătoră. De ar da Dumnezeu, ca toți 
învățătorii valachi din Ardeală se fiă atâtă de bravi și 
patriotici/ — Așa se fiă, d-le Sturza? Noi nu credemă, 
e erăși o apucătură meschină a fâiei unguresc!.

—x—
Ministeriulu de interne ungurescă nu de multă a 

trimisă ordonanțe tuturoră autoritățiloră administrativet 
dispunendă, ca tinereloră fete numai după o cercetare 
minuțiâsă să se dea pașapârte pentru străinătate. A avută 
mare lipsă capitala Ungariei de acâstă ordonanță minis
terială, pentru că poliția de acolo descopere mai în tâte 
dilele agențl, cari seducă pe fetele tinere pentru a părăsi 
țâra. Mai alaltă-erî a descoperită poliția capitalei, că 
două femei ruse, Simoncovicî și Weltenberg au angajată 
mai multe fete tinere frumâse, sub pretextă, că le ducă 
la opera din Moscva ca cântărețe, cu o lâfă bună. Fe
tele tocmai când erau să plece au fostă oprite de poli
ția, âr’ cele două femei amăgitâre au fostă arestate și 
supuse unui interogatoriu strictă. Ele mărturisiră, că pe 
tinerele fete aveau de gândă să le vfinejă unui prință bo
gată din Arabia.

—x—
De câtva timpă pungașulă Adolf Rosenberg ușura 

de bani și de ceasornice buzunarele publicului, care a- 
sista la desbaterile din camera deputațiloră din Pesta. 
Poliția a isbutită mai alaltăert să pună pe jupânu Adolf 
la răcâre.

—x—
Joi săra, în săptămâna acâsta, d profesoră I. Ila- 

sievici a vorbită în conferința literară despre originea 
urnii și în specială a pământului. A trecută dela cre

dințele religiose din vechime Ia teoriile mai nouă, a ară
tată fasele prin care a trecută pămentulu pănă să ajungă 
în starea de atjl. Conferința a fostă interesantă și in
structivă. Același lucru îlă diicemă și despre conferința 
d-lui profesoră I. Popea, ținută Joi în săptămâna tre
cută, despre arLa d’a avâ o viâță tignită și fericită, maț 
cu sâmă viâța familiară, în care femeea jâcă ună rolă 
principală.

—x—
Archiepiscopulă catolică din Bucurescî, Msgr. 

Palma, cu ocasiunea șederii sale, în (filele acestea, în 
Pesta, a fostă onorată cu ună banchetă, la care au luată 
parte episcopulă Sătmarelui Dr. Schlauch și alțî preoți, 
danchetulă l’a dată preotulă Romeiser, care In Martie a 
fostă trimisă în România de societatea St. Ladislau, unde 
a petrecută câteva 4>le și a fostă amicală primită de 
Archiepiscopulă. Preotulă Romeiser toaslâ pentru Msgr. 
Palma și Dr. Schlauch, cărora le recomandă pe frații 
JngurI ce trăescă în România.

—x—
Ună mare numără de cetățeni din Bucurescî au 

propusă, prin «Românulă», a se sărbători cjiua de 8 
Aprilie viitoră, aniversarea morții lui C. A. Rosetti, prin- 
tr’ună pelerinagiu la mormântulă marelui patriotă. Nu- 
mărulă escepțională ală ,Românului» care va apară la 
8 (20) Aprilie, pe hârtie de lues, și cu litere nouă, va 
conțină între altele: 1. , Ună facsimile dintr’o scrisâre Ine-

FOILETONU.

IE? i xl o c iA.
(Poveste.)

(Fine).
Dâr ele au roșă stânca, au distrusă pădurea, au 

băută tăulă cu lapte și erâ aprâpe să-lă ajungă, când 
âtă că l’a văzută sf. Duminecă, a eșită cu ună sbiciu 
înaintea loră și le-a alungată înapoi. Pe Finocă l’a 
băgată în casă; l’a pusă să se odihnâscă; i-a luată pur- 
celulă și i-a pusă altu ’n loculă lui. Decă s’a trezită 
Finocă, s’a gătată de drumă a încălecată pe cală și s’a 
cam mai dusă.

Părnlă lui âr a începută a înflori. Când a văzută 
smeulă că-i infloresce părulă, i s’a făcută sânge rău și 
a ^îsă cătră nevastă: — „Er vine fiulă tău, cânele meu, 
Finocă, da tu fă-te betâgă și-lă trimete la grădina smei- 
loră, unde totă mărulă (pomulă) e cu clopoțelă și cu 
două-spre-(jece străjl».

Ce bietă avea elă să facă, trebuia să alerge să nu 
mâră mumă-sa. Și s’a dusă amărîtuld de elă âră pănă 
Ia sf. Duminecă. — ,Ei, drâgulă mătușii, i-a grăită sf, 
Duminecă ca o mamă bună, aceea nu te mână să te 
aibă, că te mână să nu te aibă. Du-te că chiar acuma’să

străjile în marginea de dincolo, pune mâna pe ună mără 
și-lă ia, da numai unulă*.

S’a dusă. Când s’a văzută în grădina cea frumâsă 
a apucată ună mără dela jumătate și l’a smulsă din pă- 
mântă. Loculă unde a fostă pomulă s’a aprinsă cu pară 
meriă și ardea. Dâcă a simțită asta sf. Duminecă, a ve
nită la elă și i-a : — «Finâce, dragulă mătușii, ce
ai făcută; că vină smeii și totă pulbere și cenușă te facă, 
împlântă pomulă și ia numai ună mără (pâmă)“. Elă 
i-a răspunsă: — „Mătușă, lasă să mă omâre, că ani
umblată și m’am năcăjită destulă.» — «Ascultă, dragulă 
mătușii 1“

Elă a ascultată ; a pusă pomulă înapoi și a luată 
numai ună mără. A venită la sf. Duminecă și s’a cul
cată âră. Calului ii arsese copitele câtă s’a învârtită cu 
elă râtă. Sf. Duminecă i-a vindecată calulă și i-a pusă 
altă mără. După ce a trasă ună puișoră de somnă s’a 
sculată, a încălecată și a plecată cătră casă. Pârulă lui 
âr a începută a înflori. Smeulă decă l’a văzută a c|isă 
cătră muiere: — „Ei tu, âră vine Finocă fiulă tău, câ
nele meu ; da lasă să viă, că n’ai sciută tu cum să-lă 
prăpădesc!, da ’lă voiu prăpădi eu*. Ea acum n’a mai 
fostă bolnavă.

Dâcă a sosită Finocă, i-a disă spurcata de mumă 
sa: — «Dragulă mamei Finâce, bine c’ai venită, să te 
scaldă in lapte dulce». — „Mamă scii ce a 4>să năna-

pulă când ml-a dată cămașa de boteză, că îndată ce 
voiu desbrăca-o voiu și muri“. — «Nu vei muri, dra
gulă mamii, desbrac’o să te scalei puțină*.

A desbrăcată cămașa, s’a băgată într’o covată, ea 
l’a spălată și l’a legată totă cu mătase. — «O, mamă, 
de ce mă strîngi așa de tare?!* — „Lasă drâgulă 
mamii, că așa a fostă și tatălă tău cândă a fostă călu- 
șeră“. Când l’a lăsată de spălată, i-a Qisă: — .Dra
gulă mamii, umflă-te să plesnâscă mătasea de pe tine“. 
Când s’a umflată, i-a eșită lâtă carnea cum l’a curmată 
mătasea. Atunci a și sărită smeulă de după ușă, a apu
cată cu o mână sabia și cu una cămașa și a grăită că
tră elă:

* — „Finâce, ce mârte ’țl voiescl?*— «Acea mârfe
’ml poftescă: să mă tăiaț! totă mică și bucățele, să mă 
puneți în desagii mei, să mă așecjațl pe calulă meu, se 
mă pârte și mortă, pe câtă m’a purtată și viu*.

L’au tăiată totă mică și bucățele, au scosă calulă 
la pdrtă și i-au dată drumulă. Calulă a sciută drumuliî 
și s’a dusă pănă la sf. Duminecă. Dâcă a ajunsă la sf. 
Duminecă la pârtă a renchezată să i se deschidă. A 
eșită sf. Duminecă să deschidă pârta și când l’a vecjufh 
în desagi a bătută în pălmi și a căzută josă. A luată 
desagii, i-a dusă în casă și l’a înșirată pe o ladă. Unde 
nu s’a ajunsă carne a pusă din purcelă, unde nu s’a
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tulă său nesciindă unguresce. — Trănea flânca mere 
acre, jnpâne , Ellenzâk.“

—x—
Astă seră se va juca la teatrulu germană «Emilia 

Galotli,* tragedia în 5 acte de E. Leasing.

dită a lui G. A. Rosetti.' 2. «Partidulă lui C. A. Ro- 
Belti,« pe patulă morții, după o fotografiă făcută de d. 
Szblozy, in <Jina de 8 (20) Aprilie 1885. 3. «Câte-va 
cugetă! I și note» privitâre la C. A. Rosetti. 4. „Ună 
estrasă din notele pe cari dilnieă le scria C. A. Rosetti 
până la revoluțiunea din 1848/ Din acele note reese 
lupta și suferințele ce elO îndură și se vede starea în 
care se afla societatea ndstră la acea epocă. 5. „G. A 
Rosetti la marea tragediană Rachel." Impresiunile ce re
simți în săra când merse s’o vatjă în piesa Angelo 
6. »G. A. Rosetti și regina Italiei.» Estrasă dintr’o scri-
s6re în care dă sâmă de întâlnirea și convorbirea pe 
care o avu cu regina Margareta, fiindă la Roma în anul 
1879, trămisă in misiune. 7. »O poesiă înedită» a lui 
C. A. Rosetti din 1845. Ea este intitulată: >Ca răs
punsă la o scrisâre prin care’mi cerea a’i spune ce do- 
resee sufletulă meu.» 8. „Cugetări din esilfi.» Est ras ti din 
notele lui C. A. Rosetti. — Acestfi numără, care va mai 
conțină și alte scrieri, se va pune în vânzare în săra de 
7 (19) Aprilie și va costa numai 25 bani. Persânele, 
cari dorescă să-lă aibă suntă rugate a trămite prețulă 
chiar de acum, numărulă esemplareloră ce se voră trage 
fiindă limitată.

—x—
„Telegrafulă* află, că «societatea polonă* din Bu 

curesci a luată hotărîrea să depuie în ^iua de 8 Aprilie, 
aniversarea morții ilustrului cetățână română C. A. Ro
setti, o cunună pe mormântă. Asemenea și din partea 
unei «societăți bulgare“ din capitală se va depune o cu
nună de flori pe acestă mormântă.

—x—
Ună spionii rusescu s’a arestată la 3 Aprilie în 

Cracovia, care desemna fortificațiunile dela Mihalovce. 
S’au găsită la elă multe desemnurl importante.

—x—
Din Cracovia se împărtășesce, că la manevrele 

de tâmnă din Galiția voră lua parte 42,000 dmenl. La 
manevre va asista și M. Sa monarchulă. Cheltuelile s’au 
preliminată la vr’o 220,000 fl.

—x—
Loc. Feldmareșală br. Gornaro, guvernatorulă 

Dalmației, a murită.
—x—

D lă Dionisiu 0. Olinescu, membru societății pen
tru cultura și literatura română în Bucovina, a ținută 
Joi în 27 Martie (8 Aprilie) prelegerea sa a 2 a despre 
»Anticitățile din Bucovina* (Epoca de bronză și de fieră), 
în sala Societății «Armonia", Holelulă de Moldavie din 
Cernăuți.

—x—
D-ș6ra Martha Remmert, o însemnată artistă în 

piană din marele ducată Sachsen-Weimar, va da in 14 
Aprilie n. ună concertă în sala hotelului N-r. 1 cu ur- 
mătorulă programă: 1. «Polonaise* de Carii M. v. We
ber. II. a) «Variationen* de Franz Schubert. b) «Erl- 
konig' de Franz Schubert, Transcriere pentru Piano de 
Frz. Liszt. III. a) „Nocturno» b) „Walzer" c) «Polonaise* 
de Friedrich Chopin. IV. a) „Riccor danza" b) „Paga- 
nini etude" c) „Tiîrkischer Marsch von Beethoven, trans- 
scrise pentru Piano de Franz Liszt. V. a) «Romanze* 
de Anton Rubinstein. b) .Rapsodie hongroise» de Frz. 
Liszt. Tăie numerile de concertă pentru piană. Pro- 
priulă piană din fabrica Biiithner din Lipsea. Inceputulă 
la 8 ore săra. Biletele se vândă în librăria Heinrich 
Zeidner.

Puțini notari suntă atâtă de patriotici — (Jice «E1- 
lenzâk11 — ca d-lă StancovicI, care a abtjisă de pos

Beiușiu, 3 Aprilie n. 1886.
Am cetită totdeuna cu plăcere cele aduse de multă 

prețuita nășiră .Gazetă* despre vieța socială de aci. 
Acâsta m’a determinată a vă comunica pe scurtă ceva 
despre concertulă arangeată de elevele șcdlei de stată 
din locă, urmată apoi de danță.

Petrecerea acâsta s’a dată în 31 Martie n. cu con- 
cursulă d-ș6rei Irina Anlală și a succesă forte bine. Pe 
noi ne intereseză mai de aprâpe resultafulă acestui con
certă întru atâta, că afară de d-șâra Antală s’au mai 
produsă încă 4 eleve române, cari tote au produsă e- 
fectQ îmbucurătoră. Intre aceste multă ne-a emoțională 
Lucia Frențiu, fica notarului din Remet.ea Elia Frențiu, 
declamândă frumosă o poesiă maghiară; două dintre a- 
cestea au declamată românesce*).

Cătră fine ne-a surprinsă multă d-șdra Irina Antală 
cântândă «Unda di Chamounix,* tradusă românesce de 
d. Vulcană. Pe lângă tăie că sala in care concertau 
coconițele nu era corăspun4ăt6re, totuși d-ș6ra Antală cu 
vocea sa melodiâsă ne-a causată o fărte mare plăcere. 
Merită laudă atâtă pentru cooperarea benevolă câtă și 
pentru momentele plăcute ce ne-a causată.

Compatrioții noștri maghiari de câte-orl voiescă să 
se producă în publică, totdâuna suntă avisațl la puteri 
românesci, dovadă despre acăsta e și concertulă din 31 
Martie n., și totuși când e Ia adecă noi rămânemă cu 
munca, âr’ ei cu lauda.

Aflu demnă de amintire aci, că Beiușenii se potă 
lăuda cu bravulă loră medică orășenescă Dr. Georgiu 
Mureșianu, care cu mare istețime și pricepere a efectuită 
cu succesă lăudabilă mai multe operațiuni rari în felul ă 
loră. înainte de asta cu 2 săptămâni avândă în trac- 
tare pe o femeiă maghiară, ală cărei pieptă era în mă
sură mare strivită, a esecutată o operațiune cum numai 
medicii de renume europănă am aurită să fiă în stare a 
o face. Operațiunea a succesă și biata femeă, carea era 
în gura morții, se află deplină sănătosă. — Petrecândă cu 
atențiune viuă tote. mișcările năstre sociale, din timpă în 
timpă îmi voiu lua voiă să Ie facă cunoscute publicului 
cetitoră ală prețuitei .Gazete/1 Tiron.

iască r£sboiulH!“ Se crede, că ai|I se va face vo
tarea.

PESTA, 10 Aprilie. — In comeră, deputa
tul ă Enyedy a adresată o interpelare în privința 
tractatului comercială română și a întrebată, ddcă 
între Austro-Ungaria și România s’a stabilită o 
înțelegere cu privire la principiele fundamentale, 
dacă s’au luată măsuri în contra concurenței pro- 
ducteloră de proveniență străină ce se impbrtă 
aci prin România, ddcă industria specială a Ar
dealului va fi luată în considerare și în fine, ce 
va face guvernulă, în casă când încheiarea trac
tatului se va zădărnici. Răspunsulu ministrului 
de comerțu se aștdptă la încheiarea ședinței.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.»)

ROMA, 10 Aprilie. — In cercurile parla
mentare se vorbesce, că va râmând cabinetnlu 
Depretis. Regele a consimțită să se disolve ca
mera și să se publice alegeri nouă.

BERLINtJ, 10 Aprilie. — Curia a comu
nicată fără reservă, că recundsce îndatorirea d’a 
face arătare guvernului când se facă numiri de 
episcopl. Primirea proiectului bisericescă de 
cătră dieta prusiană și restabilirea păcii religiăse 
se consideră ca asigurate.

ATENA, 10 Aprilie. — In cameră, mai 
mulți deputațl au ținuta vgrbiri resboinice, care 
au provocată în tribune strigări de: tră-

*) Poesiile românesci nu v’au emoționată, numai 
cea maghiară? Se vede că totă e adevărată, că Beiu
șenii, deși nu toți, au multe pe răvașă. Red.

DIVERSE.
0 mârtă vio. — Multe cașuri s’au narată ca cine

va să fie recunoscută ca mortă și elă totuși să trăiască; 
dâr și casulă întâmplată în județulă Botoșani la începu- 
tu'ă acestei luni, nu presintă ună interesă mai mică și 
deci merită a fi înregistrată. Iată relația dată de «Vocea 
Botașaniloră*: Soția unui vieră din Dolina, are nenoro
cirea, ca mai tote nascerile sale să fiă anormale. Anulă 
acesta după trei de chinuri și grele suferințl, che
mând la patulă ei doi doctori, aceștia întrebuințândă 
tâtă arta loră ajunge a constata imposibilitatea naș- 
cerii cum și a estragerii fătului din pântecele mamii. 
întrebați fiindă de primarulă comunei, după Invitarea 
căruia veniseră, doctorii declară că până mâne diminâță 
lemeia va fi mortă, căci copilulă cădândă orizontală, eși- 
rea e absolută oprită. Primarulă, lesne crestară în de- 
clarațiunea ămeniloră de sciință, face cunoscuta procu- 
roruluj tribunalului, că soția vierului a murită din causa 
imposibilității d’a nasce; că a luată disposițiunl d’a fi 
înmormântată, dâr va adăsta decă representantulă legală 
ală minoriloră va crede necesară d’a interveni, spre a 
supune unei operațiuni pe muma d’a scote în lume pe 
copilă. Tote actele au fosta dresate în cosecință și ne
norocita femeiă a fostă considerată ca trecută dintre cei 
vii între cei morțl. In acesta timpă, mumă abandonată 
de bărbații de artă a fostă lăsată în voia întâmplării. 
Natura a intervenită cu forțele de care dispune și prin 
mijlâcele ei, în secretulă căreia încă n’au pătrunsă spe
cialiștii noștri, a făcută ca muma să nască ună copila 
mortă der ea să se bucure d’o deplină sănătate. As
tăzi acâstă femeiă trăește, dâr actele oficiale constată 
mârtea ei. Bărbatulă ei, care ar voi pe viitoră să evite 
neplăcerile unoră nașteri ce se repetă pe fiă-care ană 
și i causează mari cheltuell, ni se spune, că medita a 
contracta o nouă căsătoriă. Primarulă ca oficeră ala 
stării civile nu se pâre opune întru cât prima soțiă e 
recunoscută oficială ca mdrtă; bărbatulă nu se păte teme 
d’o acțiune în bigamiă ce i s’ar putea intenta, întru câtă 
nu i se,p6te imputa c’ar trăi cu două femei. Iată dâr. 
că precum nașterile acestei femei suntă anormale, ast- 
felă și posițiunea ei in sală a devenită anormală. De 
și trăieșce, actele oficiale o recunoscă de mârtă: le- 
galminte a încetată d’a trăi, ea a trecută între cei 
morțl.

* ♦*
Universitate ovrească. — Nu de multa s’a ținuta 

în New-York, o întrunire a delegațiloră diferiteloră co
munități israelite din tâte părțile Slateloră unite, în care 
s’a decisă fundarea unei universități ovreeștl în New-York, 
ce va purta numele de .Hebrew University of America."

ajunsă osă a pusă din mărfi, cu apa l’a spălată și a 
luată 3 smâncele de sângeră și 3 de ftngeră, l’a lovită 
cu ele și a înviată mai frumosă decâtă a fostă. Decă 
s’a trezită a <}isO:

— „O mă’ușă, greu somnă am adormită en,« — 
„Greu, 4ău, dragulă mătușii, că de n’așă fi fostă eu, a- 
durmită ai fi fostă pănă-i lumea». — „O mătușă, câtă 
am umblată și m’am necăjită pentru mama și ea m’a 
omorîtă. Ore cum așă face, mătușă, ca pe mama să nu 
o omoră cu mâna mea“. — „Du-te dragulă mătușii. 
că părulă tău, când te-au omorîtă pe tine, s’a uscată, 
nu mai înfloresce, fă-te ună porumbă frumosă și te pune 
pe pără, că hoțomanulă se va sui după tine îșl va des- 
brăca cămașa și când va fi în vârfă, sai josă, apucățl 
cămașa și ’lă omâră. Și pe mumă-ta nu o omorî tu cu 
mâna ta, fără fă tu ună ospăță și asvârle paloșele în 
slavă că de ai fostă tu cu inimă rea se voră împlânta 
în tine, de a fostă mumă-ta cu inimă rea, se voră îm
plânta în ea.

S’a dusă acasă. Părulă nu înflorea. Smeulă se 
juca cu mumă-sa pe sub părfi. S’a făcută ună porumbă 
și s’a pusă pe crânga cea mai de desuptă. — „Vai ce 
porumbă frumosă avemă pe pără», a 4's^ smeulă. — 
„Suie-te după elă și-lă prinde», i-a răspunsă ea. „Aruncă 
cămașa de pe tine, rămânereară și de tine ca de fecio- 

rulă meu*. I-a trasă o palmă, smeulă apoi a aruncată 
cămașa și s’a suită în pomfi. Porumbulă l’a înșelată 
pănă pe vârfă. De pe vârfă a sburată josă, s’a dată de 
trei ori peste capă și s’a făcută omă și a strigată : 
— «Haida josă, bală de smeul* Smeulă s’a scoborîtfi 
josă și l’a întrebată: — „Ce mârfe ’țl voiescl ?* — 
«Acea mârte, cum țî-am fecută eu ție: să mă pui și pe 
mine pe calulă meu, să mă pârte și pe mine ca pe 
tine».

L’a tăiată, l’a pusă în desagi, desagii i-a spartă în 
fundă, la cală i-a scosă ochii și i-a dată drumulă. A făcută 
apoi ună ospăță, care a ținută pănă în astălaltă 4‘ în 
crucea ametjii. Alunei a eșilă elă cu mumă-sa la jude
cată. A svârlită paloșele în slavă. Paloșulă lui a că- 
Qută înaintea lui. ală ei în ea și a tăiat’o dreptă în ju
mătate, a murită și a îngropat’o.

Elă apoi s’a dusă la sf. Duminecă și dusă e și ’n 
<|iua de astărjl.

M’am suită pe o șea și v’am spus’o cam așa. Gând 
mama mă născea, poveștile pe la noi trecea și am luată 
una de câdă și am aruncat’o la noi in ogradă și am bă- 
tut’o bine să mă ’nvățe și pe mine. M’am suită pe ună 
cuiu și alta nu vă mai spuiu. — Idem.

„Equitableu Societate de asigurare pe viață în 
New-York După împlinirea tuturora coridițîuniloră pre
scrise în legea comercială ung., tribunalulă comercială 
și cambială a dispusă împrotocolarea firmei „Equitable“ 
spre a esecuta afaceri în țările corânei ung. cu sediulă 
principală în Budapesta, și institutulă îșl va începe ac
tivitatea sa în cele mai apropiate 4'le. ,Equitable“ este 
una din cele mai mari societăți de asigurare din lume. 
Starea asigurăriloră la Equitable a ajunsă la 31 Decem- 
vre 1884 la cifra de 83.699 polițe cu ună capitală asi
gurată de 1.314.988,976 mărci; asigurările cele nouă 
făcute în anu 1884 au ajunsă la suma de 360.727,492 
mărci. Veniturile societății în anulă 1884 în interese 
și premii au fostă de 64.764,791 mărci, și a arătată la 
31 Decemvre același ană o stare de avere în sumă de 
247.188,184 mărci, care a servită ca acoperire a reser- 
vei premieloră pro 201.631,346 mărci, a reservei pagu- 
beloră per 546,465 mărci, a capitalului acțiiloră per 
425,000 mărci și a reservei câștiguriloră per 44.555.373 
mărci. Din condițiunile de asigurare la «Equitable* este 
de accentuată că aceea declară de necontestabile tâte 
polițele eliberate de ea, după espirarea anului ală treilea 
de asigurare. Societatea se obligă espresă a recunosce 
necondiționată sentințele cu putere de dreptă pronunțate 
în afară de domiciliulă ei. „Equitable" în sensulă § lui 
453 din legea comercială ung. a depusă la banca gen. 
ung de credită ca fondă de garanță suma de 100.000 
fl., și a numită pe D-nulă Ioseph Singer ca represen- 
tantă pentru țările corânei ung.

Editoră: lacobă Mureșianu.J
Redactară responsabilă: Dr. Aurelă Mureșianu
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OorsuJâ la bursa âe Stea
din 8 Aprilie st. a. 1886

Sursa de SSueureNcfi. Cursulu pieței Brașovă

Rentă de aură 4’/0 . . . 104 —
Rentă de hârtiă 5% . . 95.50 
împrumutului căiloră ferate 

ungare.........................152.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostil ung, 
(1-ma emisiune) . . .100 25

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ost ti ung. 
(3-a emisiune) .... 117.50

Bonuri rurale ungare . . 105 —
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5 —
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt............................. 105.—
Bonuri cu cl. de sortare 104.70
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri eroato-slavone . . 104.70 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung......................... 100.—
Imprumutulti cu premiu

ung...................................121 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.10 
Renta de hărtiă austriacă 85.40 
Renta de arg. austr. . . 85.50

| Renta de aură austr. . .114 — 
Losurile din 1860 . . . 139 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 878 —
Act. băncel de credită ung. 299.— 
Act. băncel de credită austr. 296.40 
Argintulă —. - GalbinI

împărătesei ..... 5.93
Napoleon-d’orI .... 10.— 

| Mărci 100 împ. germ. . , 61 60 
| Londra 10 Livres sterlinge 125.80

Gump.

(Iota oficială dela 22 Martie st. v, 1886.

Renta română (5%). 93*/a
Renta rom. amort. (5°/0) 96—

> convert. (6°/0) 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32—
Credit fonc. rural (7°/0') 102Va

> >, » (5°/o)1 . 86^1,
> - urban (7%) 99—
> » (6%)1 . 91V»
> * (5°/o) • • 82Va

Banca națională a României 500 Lei 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

* > » Națională ------
Aurii contra bilete de bancă . . 1.4 —
Bancnote austriaco contra aură. . 2.01—

vând.

14Va-
2.02

i

!
din 8 Aprilie st. n. 1886.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.70 VAnd. 8.72
94l/a
97—
90—
33— 

1031/*
87— 

100—
921/,
83V,

Argint românesc . . . . . . • 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orI................. . . > 9.97 - 10.—
Lire turcesc!..................... . . » 11.20 » 11.30
Imperial!......................... . . • 10.20 • 10.30
Galbeni............................. . . • 5.86 » 5.90
Scrisurile fonc. »Albina» . . • 100.— * 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 124.— > 125.*/.
Discontulă . . . > 7—10 ’/. pe ană.

!

8

<8

Societate pe acții 1^,
Turnătoria și fabricade mașini alui Schlick in B.-pesta 

Biuroulă centralii; WaîtZUBr-BOlllCWSrd 17 — Fabrica de mașine: 
Ăussere Waitznerstr. 1696 — 1699

ISecorziandă, escelexitele și patentatele 
Pluguri Schlick cu doue și cu trei feare 

Prețuiri dela fi. 58 în susă
Pluguri Schlick de o brazdă și Pluguri Rayol 

Ș* 

Pluguri-Vidats-Originale 
cu prețuri reduse precum îi și 

Hașini pentrn prepararea smtrețumi 
Garnituri de mașine cu aburu 

pentru treeratu, și cu apar ații de rotațiune (Gi pel) 
cu prețurile cele mai ieftine

Liste de prțuri se trimită la cerere gratis și franco. (4—6)

EQUITABLE.
Societate de asigurare pe wiață lew-W’k

întemeiată în anu\u 1859.
Capitală de asigurare 1884 până 31 Decern vre . 
Averea societății „ „ „ „ . .
Reserva câștigului „ „ „ „ . .
Asigurările cele nouă făcute în anulă 1884

întregii câstigulă să ’mparte între cei assigurați.
Ori ce poliță devine dup£ trei ani necontestabilă-

fl. 788.993.384
„ 148.312.910
„ 26.733.223
„ 216.436.495

Representarea generală pantru Ungaria.
8—10 Budapest, VI Andrâssy strasse 12.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămîi pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită (j’^rulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

Num. not. 13/85.
Num. judecătoriei 5235/85. 1982186.

5
In urma însărcinărei onor, tribunalu reg. alu Brașovului, dela 3 

Aprilie 1886 Numărulă 1982/86 se va face licitațiunea publică a obiec- 
teloru mobile, ce se ținu de moștenirea lăsată de ddmna Mathilda de 
Tr ausch e n f el s , răposată la 1 Octomvre 1885:

a) Giuvaere de aură și argintă în valdre de fi. 2249.
b) Arangiamentulă casei: mobile, haine, rufe, albituri de masă 

și de pată și alte obiecte mai mici în valdre de 1144 fi. 50 cr. Lici
tațiunea obiecteloră să va face începândă dela 14 Aprilie 1886 în tăte 
cailele înainte de prântjă la 9 6re afară de Vinerea și Sâmbăta, în casa 
răposatei din strada Poștei (Nonnengasse) Nr. 540 despre care lucru ama
torii de a cumpăra să însciințăză cu acelă adausă, că obiectele de lici
tată se voră licita singuratice, și cu prețulă stabilită în inventară, să 
voră pută da însă licitanțiloră și sub prețulă stabilită în inventară, dăr 
numai plătindu-să prețulă cu bani gata.

Totodată se aduce 1a, cunoscință și casa din cetatea Brașovului 
situată în colțulă stradei Poștei (Nonnengasse) și a stradei Căldărariloră 
sub Nr. 540 și prețuită judecătoresce cu 46,000 fi. care a aparținută 
răposatei d-ne Mathilda de Trauschenfels și soțului ei, se va vinde pe 
calea licitațiunei judecătorescl din mână liberă la 17 Maiă a anului aces
tuia 1886 în clădirea cărțiloră funduare a onor, tribunală reg. precum 
și că condițiunile licitărei să potă vedă ori și când în cancelaria sub
scrisului notară publică reg. în timpulă dreloră de oficiu.

Brașovă, în 5 Aprile 1886.
Notarulă publică reg.
Iosifil Maager,

ca comisarii judecătoresc!).

Wa MiWn si iHliiilorj
AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. 

Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fi. — cr 10.

i

—cr. 6.

Pentru repețirI se aedrdă următdrele rabate:
Pentru repețirl de 3— 4 ori • 10°

H 11 V 5— 8 11. 15°
M H 11 9—11 M • . 20°
11 n n 12—15 n • . 30°
V H 5) 16—20 n • . 40°

Dela 20 de repețirl în susă • • • • • . 50°|
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

HI

(10—15)

in 8° ci 320 pagini, prin urmare 
/ viitorii.

de (TJieochar (Aleși
îndoiții atâttî de mare ca edițiunea primă, va apărd la finele lui Aprilie 
Prețulă fi. 1’50 s6u 3 lei 50 b. de esemplară.

Cu referință la prospectulă ce am
)

publicată în luna lui Septembre din anulă trecută 1885 privitoră la aparițiunea unei a doua 
edițiunl a dicționarului Alexi, venimă a însciința pe m. o. publică, că tipografia Thiel & Weiss din BucurescI, fără scirea și autorisațiunea 
autorului, după cum însuși D. Ioană Weiss a mărturisită in deposițiunea sa făcută dinaintea Domnului jude de instrucțiune la parchetulă 
tribunalului de Ilfov, camera Nr. 3, a publicată două edițiuni, adică edițiunea a doua și a treia, din care a doua s’a epuisată, ăr a treia 
se află sub oprire judecătorăscă.

Pentru ca on. publică să recunăscă esemplarele autorisate și să nu le confunde cu cele contrafăcute, nu vomă mai arăta pe titlu 
dicționarului nostru, că este a doua edițiune, ci după numărulă esemplareloră eșite până acum de sub presă, vom indica cifra loră și adică: 
„a opta miiă de esemplare,“ „a noua miiă etc.“

Brașovă, 1 Martie nou 1886. Tipografa ALiKO.

Tipografia ALEXI Brașovă.
asHsggm


